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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1073/2010, ingediend door Jean-Pierre Sammut (Maltese 
nationaliteit), over het Maltese loterijmonopolie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet vraagtekens bij de wettigheid van het kansspelmonopolie van het Maltese bedrijf 
"MALTCO", dat loterijen en toto's organiseert. Onder verwijzing naar de zaak-Vodafone, 
waarbij een einde werd gemaakt aan het monopolie van Vodafone, verzoekt indiener het 
Europees Parlement om de zaak op te nemen en te onderzoeken in hoeverre de situatie in 
Malta in overeenstemming is met de Europese mededingingsbeginselen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorkomt op zichzelf geen 
monopolies. Maar hoewel krachtens het mededingingsrecht het misbruik van machtsposities 
is verboden (artikel 102 VWEU), is het enkele feit dat iemand een dergelijke 
monopoliepositie heeft, niet verboden. Op gelijke wijze maakt artikel 106 VWEU eveneens 
duidelijk dat het bestaan van uitsluitende rechten die aan één onderneming zijn gegund, op 
zichzelf niet illegaal is.

De Commissie heeft geen concrete aanwijzing dat het monopolie van Maltco Loterijen 
inbreuk maakt op de mededingingsregels uit het VWEU, maar de Commissie is het met 
indiener eens dat het argument dat concurrenten geen andere diensten zouden leveren dan de 
monopolist, geen geldige rechtvaardiging kan zijn voor gedrag dat binnen het 
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toepassingsbereik van de artikelen 101 en 102 VWEU valt. 

Voor de volledigheid merkt de Commissie met betrekking tot de vrijheid van vestiging en de 
vrijheid tot het verrichten van diensten (artikel 49 en artikel 56 VWEU) op dat het bestaan 
van een monopolie een duidelijke beperking vormt van zowel het recht op vestiging als de 
vrijheid tot het verrichten van diensten. Het Hof heeft echter gesteld dat de lidstaten over een 
ruime beoordelingsmarge beschikken met betrekking tot het kiezen van een methode voor het 
organiseren van de nationale levering en beheersing van kansspeldiensten1. Maar de 
beoordelingsmarge waarover lidstaten beschikken om kansspelen te beperken, laat onverlet 
dat ze ervoor moeten zorgen dat de maatregelen die zij opleggen, voldoen aan de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in de jurisprudentie van het Hof, met name met betrekking 
tot hun evenredigheid2 of de consistentie van het nationale systeem als geheel3. 
Tot slot wil de Commissie erop wijzen dat zij op 24 maart jongstleden een groenboek heeft 
aangenomen met betrekking tot online kansspeldiensten, met als doel het diepgaand 
bestuderen van standpunten van alle belanghebbende partijen betreffende de specifieke 
kwesties die voortvloeien uit het ontwikkelen van zowel legale als 'ongeautoriseerde' 
aanbiedingen van online kansspeldiensten gericht op consumenten in de EU. De raadpleging 
is gericht op het verzamelen van informatie over het bestaan en de omvang van 
maatschappelijke risico's en risico's voor de openbare orde, gekoppeld aan deze activiteit. Het 
helpt om te bepalen of de huidige regels die van toepassing zijn op online kansspeldiensten op 
EU-niveau, toereikend zijn om de algemene co-existentie van de nationale systemen te 
waarborgen en om te bepalen of meer samenwerking op EU-niveau lidstaten kan helpen om 
de doelstellingen van hun kansspelbeleid doeltreffender te bereiken. 

Conclusie

De Commissie heeft geen informatie over de vermeende illegaliteit van Maltco Loterijen en 
heeft in dit verband geen lopende zaken.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

In aanvulling op de bekendmaking van mei 2011 wil de Commissie indiener het volgende 
mededelen.

Wat betreft het mededingingsrecht, dient in eerste instantie te worden opgemerkt dat volgens 
de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, het Europese mededingingsrecht in 
beginsel neutraal is ten aanzien van het creëren en/of handhaven van monopolies. Het Hof 
heeft herhaaldelijk gesteld dat het enkele feit dat door het verlenen van uitsluitende rechten in 
de zin van artikel 106, lid 1, VWEU een machtspositie wordt gecreëerd, als zodanig niet 
onverenigbaar is met artikel 102 VWEU (zie onder andere Zaak C-475/99, Ambulanz 
Glöckner, [2001] ECR I-8089, paragraaf 39). 

                                               
1 Zaak C-46/08 Carmen Media Group paragraaf 59.
2 Zaak C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International, paragraaf 59 en Carmen 

Media, paragraaf 85.
3 Liga Portuguesa, paragraaf 61.
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Krachtens de mededingingswetgeving van de EU zijn concurrentievijandige overeenkomsten 
tussen ondernemingen (artikel 101 VWEU) en misbruik door een of meer ondernemingen van 
een dominante positie (artikel 102 VWEU) verboden. In het bijzonder met betrekking tot de 
in deze zaak naar voren gebrachte kwesties, bepaalt artikel 102, lid 2, sub a, VWEU dat het 
rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere 
onbillijke contractuele voorwaarden als misbruik van een dominante marktpositie kan worden 
bestempeld. Deze regels zijn echter pas van toepassing als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan, bijvoorbeeld dat de overeenkomst of het misbruik de handel tussen lidstaten 
ongunstig beïnvloedt.

Met betrekking tot de onderhavige zaak en het mogelijke potentiële misbruik door Maltco 
Loterijen, heeft de Commissie op basis van de informatie die verzoeker in zijn verzoekschrift 
heeft gegeven, voorlopig geconcludeerd dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat het 
monopolie van Maltco Loterijen inbreuk zou maken op de hierboven vermelde 
mededingingsbepalingen. Er is noch sprake van een concurrentievijandige overeenkomst, een 
besluit door ondernemende organisaties of een praktijk, noch van gedrag dat zou kunnen 
neerkomen op misbruik van een dominante positie in de zin van artikel 102 VWEU, die op dit 
moment een actiever tussenkomst van de diensten van de Commissie die belast zijn met het 
EU-mededingingsrecht, zou rechtvaardigen. 

Verder is verzoeker genoegzaam bekend dat, volgens de vaste rechtspraak van de rechtbanken 
van de Europese Unie, de Commissie beoordelingsvrijheid heeft bij de behandeling van 
klachten uit hoofde van het EU-mededingingsrecht en zij niet verplicht is om elke klacht die 
zij ontvangt, diepgaand te onderzoeken. In het bijzonder heeft de Commissie het recht om 
verschillende prioriteitsgraden toe te kennen en naar het belang van de Europese Unie te 
verwijzen om de prioriteitsgraad te bepalen die moet worden toegepast op de diverse bij haar 
ingediende klachten. Hierdoor kan de Commissie zich met name richten op bijzonder 
schadelijke gevallen. De kans op het vinden van een inbreuk en het belang voor de interne 
markt in het algemeen behoren tot de elementen die de Commissie in overweging kan nemen 
bij het bepalen welke gevallen een grondig onderzoek verdienen.

Informatie uit verschillende bronnen kan een patroon vormen op basis waarvan de Commissie 
kan besluiten in een later stadium een grondig onderzoek in te stellen. Indiener kan er daarom 
zeker van zijn dat de Commissie deze sector in de gaten zal blijven houden. In verband 
hiermee zal de Commissie met name letten op de mogelijke opsplitsing van de vergunning 
van Maltco in twee of meer delen, hetgeen de Maltese overheid lijkt te overwegen. Naar wij 
begrepen hebben, leiden deze plannen met name tot een scheiding tussen kansspelen enerzijds 
en wedspelen anderzijds. De omstandigheden en modaliteiten volgens welke dergelijke 
activiteiten zouden worden herverdeeld aan de verschillende marktspelers, zouden zorgvuldig 
worden overwogen. De Commissie kan vervolgens ingrijpen, indien de omstandigheden 
duidelijker wijzen op een mogelijke inbreuk op EU-wetgeving, waaronder het EU-
mededingingsrecht.

Conclusie

De Commissie heeft geen informatie over de vermeende illegaliteit van de Maltco Loterijen 
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en heeft in dit verband geen lopende zaken. 


